
 

IP DVEŘNÍ VIDEOTELEFON 
Je velmi důležité vidět osobu, se kterou mluvíte. Potřebujeme komunikovat s jinými lidmi, ale s více 

možnostmi a využitím funkcí, které nám běžný dveřní komunikační systém již nemůže poskytnout. 

Dnešní technologie umožňují elektronicky zprostředkovanou interakci více lidskou a více osobní, než 

kdykoliv předtím. 

Technologie IP dveřních videotelefonů Hikvision vnáší lidský rozměr do elektronické formy komunikace 

umožňujíc volajícím osobám vidět jedna druhou. To ale není všechno. Systém obsahuje řadu 

inteligentních funkcí, které Vás překvapí. Tento IP videotelefon rozšiřuje dohledové možnosti zvyšující 

úroveň bezpečnosti ve Vašem domě. Vytváří centrum řízení zabezpečení vstupu v obydlí nebo na 

pracovišti. Naše technologie eliminace ozvěny zajišťuje vysokou kvalitu přenosu hlasu a tím poskytuje 

výjimečnou zkušenost pro uživatele. A celý systém může být jednoduše řízen přes mobilní aplikaci. 

V dnešním světě, kde se komunikace mezi lidmi výrazně digitalizuje, IP videotelefon Hikvision činí 

komunikaci více lidskou, příjemnou a technologicky progresivnější. Žádejte náš IP dveřní videotelefon od 

Vašeho prodejce. 

 

 

 

 

Základní funkce 

 Hands-free audiovizuální komunikace s dveřní stanicí a 
hlavní stanicí v systému videotelefonu 

 Podpora 8-mi alarmových zón 
 Podpora nouzových volání 
 Podporuje monitoring dveřních stanic a vnějších kamer 
 Dálkové odemknutí klientským softwarem 
 Vysoce výkonný vestavěný procesor SOC 
 SD karta podporována 
 

Funkce video/audio 

 Dohled s vysokým rozlišením obrazu 
 Sedmipalcová barevná FTF LCD s rozlišením 1 024 × 600 
 Kapacitní dotyková obrazovka a dotykové klávesy  
 Potlačování šumu a eliminace ozvěny 

Funkce alarmu 

 Podpora 8-mi kanálů vstupních 
senzorů alarmu 

 Automatická aktualizace zpráv alarmu 
pro hlavní stanici, nebo software 
klienta při spuštění senzoru alarmu 

 

Další vlastnosti 

 Podpora skupinových oznámení 
 Pohodlná instalace a snadný provoz 
 Připojení k CCTV kamerovému systému 
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Video dohled 

Vedle základních funkcí audiovizuální komunikace tento systém umožňuje bezproblémovou kompatibilitu 

se CCTV systémy Hikvision umožňujíc využití dveřní stanice jako IP kamery, připojené k NVR videorekordéru 

pro videozáznam. 

 



 

Video volání mezi byty 

Pokud je tato funkce v systému nastavena a jsou instalovány monitory s vestavěnou kamerou, umožňuje 

systém uskutečňovat videohovory mezi jednotlivými byty. 

  
 

Kontrola vstupu 

Pokud má dveřní stanice IP videotelefonu vestavěnou čtečku karet mohou osoby s registrovanou kartou 

otevírat dveře. Systém pro jeden objekt umožňuje registraci max. 2500 vstupních karet. Informace o všech 

příchodech jsou přenášeny do kontrolního střediska objektu a nahrávány. 

  
 

Poplachová ochrana vybraných zón 

Vnitřní videotelefonní stanice mohou být propojeny s detektory do 8-mi zónového elektronického 

zabezpečovacího systému. Obyvatelé mohou vstupovat do objektu a odcházet z objektu aktivujíc 

zabezpečovací systém a poplachové signály budou zasílány do kontrolního střediska objektu. 

  
 

Informační hlášení 

Software systému umožňuje rozesílání informačních hlášení, jako jsou poplachy, oznámení, sdělení 

vlastníkům atd. využívajíc síť videotelefonu. 

 

  

  
  

 



 

Vysoká kvalita přenosu zvuku 

 

Mobilní aplikace 

Mobilní aplikace ulehčuje LAN a WAN kontrolu a uživatelé mohou např. z mobilního telefonu komunikovat 

s příchozími, otevírat dveře atd.. 

 

Uživatelsky příjemné ovládání 

Ovládání je navrženo s cílem zjednodušení a vizualizace MENU a s použitím Windows 8 Metro dokáže 

ovládat jednoduše tento systém kterýkoliv uživatel. 

 

Rozšíření 

Ve velkých domech může být instalováno více vnitřních stanic, přičemž jedna z nich se nastaví jako 

primární. Pokud se z venkovní kamery volá na primární vnitřní stanici, vyzvánět budou i ostatní vnitřní 

stanice. 
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